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Latvijas valsts vadītājiem:
Valsts Prezidentam E. Levitam,
Latvijas Republikas 13. sasaukuma Saeimas
Priekšsēdētājai I. Mūrniecei
un
visiem Saeimas deputātiem,
Ministru Prezidentam K. Kariņam.
Latvijas Pensionāru federācija pauž pamatotu satraukumu par
neapskaužamo un skaudro situāciju valsts vecuma un invaliditātes pensiju, kā
arī par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju dzīves apstākļiem
laikā, kad krasi palielinās pārtikas cenas maizes izstrādājumiem, piena un
graudu produktiem, dārzeņiem un augļiem, kad vai ik dienu pieaug cenas
pirmās nepieciešamības precēm un pakalpojumiem.
Ar milzīgu satraukumu cilvēki gaida jaunos rēķinus par gāzi un
elektrību. Daudzi ziņo, ka mēneša elektrības izlīdzinošie maksājumi ir
dubultojušies, kas būs jāapmaksā jau februārī. Pieaug arī komunālie
maksājumi un transporta izdevumi. Pašreizējie kompensējamie mehānismi
nespēj nosegt straujo dzīves līmeņa pasliktināšanos.
Jau 2021. gadā ļoti daudziem pensiju saņēmējiem pašvaldību Sociālie
dienesti bija spiesti atteikt mājokļa pabalstu gadījumos, ja mēneša pensijas
apmērs pārsniedz 255 eiro. Nepārdomātu un neizsvērtu pieņemto lēmumu dēļ
cilvēkos aug neapmierinātība, papildu slodze un stress.
Lai arī tagad uzsākti pieļauto kļūdu daļēji labojumi, taču veciem un
slimiem cilvēkiem atkārtoti būs jādodas uz Sociālajiem dienestiem iesniegt
pieprasīto dokumentu apliecinājumus un izziņas, atkārtoti maksājot par
izziņas pasūtīšanu, kā arī tērējot naudu ceļa izdevumiem. Tostarp, pastāv
godājamu senioru viedoklis, ka pēc godprātīgi veiktā darba cēliena lūgt
sociālo palīdzību ir pazemojoši, jo cilvēkcienīgu dzīvi vecumdienās nosaka
mūsu valsts pamatlikumi, nepieļaujot trūkumu un nabadzību, un kā piemēru
piedāvā arī senioriem pensijas kompensāciju noteikt pēc Saeimas un valdības
atalgojuma kompensācijas principa attiecībā uz ikgadējo inflāciju.

Latvijas Pensionāru federācija uzskata, ka mūsu valsts augstākajām
amatpersonām steidzamības kārtībā jāpieņem lēmumi senioru un invalīdu
dzīves apstākļu uzlabošanai ārkārtas situācijas laikā, nosakot no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem izmaksāt vienreizēju pabalstu ne mazāk kā 200
eiro, vienlaikus pasteidzināti izskatīt jautājumu par bāzes pensijām no valsts
pamatbudžeta katram pensijas saņēmējam ar 2023. gada 1. janvāri, savlaicīgi
izstrādājot nepieciešamos normatīvos aktus.
Lūdzam sniegt informāciju par šīs atklātās vēstules tālāko virzību uz
mūsu sabiedriskās organizācijas juridisko adresi Bruņinieku ielā 29/31, Rīga,
LV-1001; e-adrese lpf1@inbox.lv.
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